
TRAMPOLIINIVOIMISTELUN LUOKKAKILPAILUN SEKÄ WAGC KATSASTUSKILPAILUN TIETOPAKETTI 

Aika: 8.6.2018  

Paikka:  Kupittaan Urheiluhalli, Turku  

KILPAILUSARJAT   

 LUOKAT 1, 2 ja 3. Kilpailu käydään luokissa 1, 2 ja 3 yksilötrampoliinivoimistelussa sekä 

synkrotrampoliinissa. Tytöt ja pojat kilpailevat omissa sarjoissaan. Erillisiä fiinaleja ei järjestetä. 

WAGC KATSASTUS IKÄLUOKAT   

Ikäluokkakilpailut järjestetään yksilötrampoliinissa, synkrotrampoliinissa ja DMT:llä.Kilpailu on kaikille 

avoin, mutta vain 13 vuotta täyttäneillä ja alle 21-vuotiailla kilpailu toimii WAGC katsastuksena. Kilpailu 

käydään yksilö- ja synkrotrampoliinivoimistelussa ikäluokittain, alle 12v, 13-14v, 15-16 v ja 17v ja sitä 

vanhemmat,  ja tytöt ja pojat kilpailevat omissa sarjoissa. DMT:llä ikäluokat ovat: 12 ja nuoremmat pojat 

(2005 ja myöhemmin syntyneet)   12 ja nuoremmat tytöt (2005 ja myöhemmin syntyneet) Nuoret 13–14 

pojat (2004–2003), nuoret 13–14 tytöt (2004–2003)  juniori 15–16 pojat (2002–2001), juniori  15–16 tytöt 

(2002–2001), seniori 17–21 pojat (2000 ja aiemmin syntyneet), seniori 17–21 tytöt (2000 ja aiemmin 

syntyneet) .  

DMT-kilpailuissa järjestetään finaalit muissa paitsi alle 12v ikäluokassa. Kunkin sarjan 8 alkukilpailun parasta 

voimistelijaa kilpailevat finaalissa. DMT kilpailussa lasketaan yhteen alkukilpailun sekä finaalikierrosten 

pisteet.  

WAGC SÄÄNNÖT WAGC katsastuskilpailu käydään samoilla säännöillä kun 2017 vuoden WAGC, linkki löytyy 

otsikosta. WAGC katsastuskilpailu on kaikille avoin. Käythän tutustumassa sääntöihin etukäteen. Tässä 

muutama tärkeä poiminto säännöistä: Ensimmäisissä sarjoissa trampoliinilla on liikevaatimukset 

ikäluokittain. Säännöissä on myös yksittäisten liikkeen maksimipisteet ikäluokittain. 

Synkrotrampoliinivoimistelun alkukilpailussa tehdään vain 1 vapaavalintainen sarja. Mikäli synkroparina 

ovat voimistelijat kahdesta eri ikäryhmästä, tulee heidän kilpailla vanhemman voimistelijan mukaisessa 

ikäryhmässä.  LISENSSIT Kilpailijoilla ja myös valmentajilla ja tuomareilla on oltava voimassa oleva 

Voimisteluliiton lisenssi. HUOM! Kisapalveluun ei voi ilmoittaa ketään jolla ei ole voimassa olevaa lisenssiä.   

 TRAMPOLIINIT JA HALLIN KORKEUS Kilpatrampoliineina kaksi Eurotramp Ultimate 4 x 4 verkolla. DMT 

Eurotramp Ultimate 6x6, Eurotramp kilpailualastulo ja juoksuvauhti MAX 20 metriä. Hallin korkeus yli 8 

metriä.  

TUOMARIT 

Jokaisen ilmoittautuvan seuran tulee ilmoittaa kilpailun järjestäjälle tuomarin/ tuomareiden nimet 

tuomarisäännön mukaisesti LAR:n tuomarivastaavalle. Mikäli seura lähettää 8 voimistelijaa tai enemmän, 

tai osallistuu synkrokilpailuun, tulee seuran lähettää enemmän kuin yksi tuomari. HUOM! Tuomarin 

puuttumisesta seuraa korotettu tuomarisakko liiton tuomarisäännön mukaisesti.  

Tuomarit tulee ilmoittaa välittömästi osoitteeseen: laine.anne93@gmail.com 

Tuomaripalavereiden aikataulut löytyvät aikataulusta.  

KILPAILUKORTIT Kilpailukortit jätetään tuomarikorokkeen viereen kilpailukorteille tarkoitettuun lokerikkoon 

aikataulun mukaisesti. Kilpailukortit voi lähettää myös ennakkoon sähköpostilla.  

  



AIKATAULU  

Kilpailukorttien palautus klo 9 mennessä TRA, SYN, DMT.  

9 -11  kokeilu, DMT  
9.30  tuomaripalaveri, DMT 

10.00  tuomaripalaveri, TRA ja SYN  
11-12  DMT-kilpailu, kaikki kilpailijat samassa ryhmässä, kaikki 4 kierrosta peräjälkeen (2 

kierroksen kisakokeilu kisan aluksi) 
  
9-12  TRA avoin kokeilu yksilö ja synkro (tunti kokeilusta menee päällekkäin DMT:n kisan 

kanssa, siksi kokeilua varten pidempi aika) 
12 -13.15 1.lk ja 2.lk TRA-kilpailu  
          kaikki yhdessä ryhmässä, yht. 12 osallistujaa (n.1h15min alkumarssin kanssa) 

Tuomaripaneelinvaihto ja tuomareille lyhyt kahvi/lounastauko  
13.15-13.45  lyhyt kokeilu/ ikäluokkamestaruuskilpailut ja 3.lk, ja synkro 

14-   3.lk ja ikäluokkamestaruuskilpailu  ja synkro, kaikki luokat ja kaikilla 30sek kokeilu 

         I ryhmä: 13-14 ja 15-16 tytöt ja pojat yksilöt,12 osallistujaa  
       II ryhmä: 17+ tytöt ja pojat yksilöt, 10 osallistujaa 

       III ryhmä:  3.lk yksilöt, 3 oallistujaa  (n.30min ) 

         IV ryhmä: synkro kaikki ikäluokat ja 2.lk 6 paria (n. 45min) 
  
n. klo 17.30 jälkeen palkintojen jako 
 

YHTEYSHENKILÖ Kilpailujen yhteyshenkilönä toimii:  

Helene Javen htjaven@hotmail.com p. 044 589 7091 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F1.lk&data=02%7C01%7C%7C3e177b8874304f18d2e608d5c0223731%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636626176347080757&sdata=cXDc15bFDwzs40RBLn96sB%2F%2Fp4j%2BvnHunmKcoU1yDOE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F2.lk&data=02%7C01%7C%7C3e177b8874304f18d2e608d5c0223731%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636626176347080757&sdata=BdmEu8wI8wzLQbLp3v2JtjuWIuLOHENLwcH9OXLuUgI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F3.lk&data=02%7C01%7C%7C3e177b8874304f18d2e608d5c0223731%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636626176347080757&sdata=vKtMmnkl1TZ2gbK3v5xhx%2B4j3o%2BLvJcEqVv3ogjjY4Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F3.lk&data=02%7C01%7C%7C3e177b8874304f18d2e608d5c0223731%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636626176347080757&sdata=vKtMmnkl1TZ2gbK3v5xhx%2B4j3o%2BLvJcEqVv3ogjjY4Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F3.lk&data=02%7C01%7C%7C3e177b8874304f18d2e608d5c0223731%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636626176347080757&sdata=vKtMmnkl1TZ2gbK3v5xhx%2B4j3o%2BLvJcEqVv3ogjjY4Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F2.lk&data=02%7C01%7C%7C3e177b8874304f18d2e608d5c0223731%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636626176347080757&sdata=BdmEu8wI8wzLQbLp3v2JtjuWIuLOHENLwcH9OXLuUgI%3D&reserved=0
mailto:htjaven@hotmail.com

